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EDITORIAL 

Vážení čitatelia, 

úspešne máme za sebou 12. slovenskú a 56. československú AT konferen
ciu. Konala sa na prelome septembra a októbra v príjemnom prostredí Bar
dejovských Kúpeľov; podrobnejšie sa o nej dočítate v správe, ktorú zostavil 
predseda organizačného výboru dr. Grohol. Sme radi, že časopis Alkoholiz
mus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) bol pri tom ako mediálny 
partner, a že abstrakty a aspoň časť prednášok môžeme vďaka ochotným 
autorom sprostredkovať na internetovej stránke časopisu aj tým z Vás, ktorí 
nemali možnosť sa konferencie zúčastniť. 

V úvodníku k prvému tohtoročnému číslu som Vás informoval, že časopis 
na svojej internetovej stránke zahájil uverejňovanie CME kreditovaných 
autodidaktických testov. Najmä administratívna príprava tejto aktivity bola 
náročná, nehovoriac o úsilí autorov zostavujúcich samotné testy. Po piatich 
mesiacoch od spustenia AD testov (jeden už ukončený, druhý s možnosťou 
odpovedania do konca roka) žiaľ musíme konštatovať, že je o ne mizivý záu
jem. V kontexte náročnosti ich prípravy a administrácie je preto hádam 
pochopiteľné, že pokračovanie v tejto aktivite aktuálne odkladáme na 
neurči to. 

Napokon by som Vás rád informoval o ďalšej zmene v zložení redakčnej 
rady časopisu. Prvou je, že sme profesora Heretika po vzájomnej dohode 
uvoľnili z členstva v redakčnej rade; ďakujeme mu za jeho dlhoročnú aktív
nu prácu pre časopis, či už v roli autora mnohých významných príspevkov 
alebo člena redakčnej rady. Druhou zmenou je, že jeho „nástupcom" a teda 
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novým členom redakčnej rady sa stal doc. Anton Heretik ml. (Bratislava); 
sme radi, že klinického psychológa do redakčnej rady sme nemuseli hľadať 
ďaleko, a teším sa na vzájomnú spoluprácu pri vydávaní nášho časopisu. 

Do konca kalendárneho roka plánujeme vydať okrem tohto ešte jedno 
číslo časopisu, verime, že to napriek pretrvávajúcim publikačným „sucho
tám" zvládneme. 
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